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Abstract
The relationship between academic procrastination
self-regulated learning strategies and academic
achievement in high school math students in Shiraz
city. The study of the correlation. The population of
high school students in Shiraz city was
mathematics through multi-stage cluster sampling
of 360 students (169 girls and 191 boys) were
selected and completed academic procrastination
scale Solomon and Ruth Bloom (1984) and selfregulation strategies for learning questionnaire
Pintrich and de Groot (1990) participated in this
study. The results showed that between intrinsic
value, cognitive strategies, self-efficacy, selfregulation and academic achievement is significant
and positive relationship between test anxiety and
academic achievement is a significant negative
relationship. Between self-efficacy, intrinsic value,
cognitive strategies, self-regulating strategies with
the components of the test procrastination,
procrastination, and procrastination of homework is
negative and significant. In addition, all
components of the self-regulated learning strategies
include task intrinsic value, test anxiety, selfregulation strategy, efficacy and cognitive
strategies as well as all components of academic
procrastination of homework procrastination, and
procrastination were able to try about 25% of the
variance in academic achievement and academic
procrastination overall score could be negatively
and significantly predict academic achievement.
Based on these findings, it can be said that with the
increasing use of self-regulation strategies,
procrastination decreases and increases academic
achievement.
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 راهبردهاي،پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين تعلل ورزي تحصيلي
يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم
 طرح حاضر از نوع.رياضي دوره متوسطه شهرستان شيراز ميپردازد
 جامعه آماري کليه دانش آموزان سال سوم دبيرستان.همبستگي بود
رشته رياضي شهرستان شيراز بود که از طريق روش نمونه گيري
) پسر393  دختر و369(  دانش آموز160 خوشهاي چند مرحلهاي تعداد
انتخاب شدند و با تکميل مقياس تعلل ورزي تحصيلي سولومون و راث
 پرسشنامه راهبردهاي خودتنظيمي براي يادگيري پنتريچ و،)3999( بلوم
) و ميانگين درس رياضي نوبت اول به عنوان ابزار3990( دي گروت
 نتايج نشان داد که.پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش شرکت کردند
بين ابعاد راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي شامل متغيرهاي ارزش
 راهبردهاي، خودکارآمدي، راهبردهاي شناختي،گذاري دروني
خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي رابطه مستقيم و معنادار است و بين
 بين.اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معنادار است
، راهبردهاي شناختي، ارزش گذاري دروني،متغيرهاي خودکارآمدي
 تعلل ورزي،راهبردهاي خودتنظيمي با مولفههاي تعلل ورزي در امتحان
 همچنين همه.در تکاليف و تعلل ورزي کل رابطه منفي و معنادار است
مولفههاي راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و همه مولفههاي تعلل
 درصد از واريانس متغير72 ورزي تحصيلي قادر بودند که حدود
-پيشرفت تحصيلي را تبيين کنند و نمره کلي تعلل ورزي تحصيلي مي
 با.تواند به صورت منفي و معنادار پيشرفت تحصيلي را پيشبيني کند
توجه به اين يافته ها مي توان گفت بين تعلل ورزي تحصيلي با
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي رابطه منفي و معنادار و بين ابعاد
راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و
.معنادار است
 راهبردهاي يادگيري، تعلل ورزي تحصيلي:واژههاي کليدي
 پيشرفت تحصيلي،خودتنظيمي
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کارشناس ارشد روانشناسي و،) (درمانگر اتيسمASD * تراپيست
 دانشگاه تهران.آموزش کودکان استثنايي
** عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
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مقدمه
پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن سالهاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفته است.
يادگيري غيرمؤثر عالوه بر زيانهاي اقتصادي ،مشکالتي نظير سرخوردگي ،کاهش اعتماد به نفس ،احساس
حقارت ،افسردگي و در نتيجه عدم شکوفايي کامل استعدادها و توانايي فرد شکست خورده در تحصيل را در پي
خواهد داشت (شهيدي .)3199براي رفع اين مشکالت در دانش آموزان بايد عوامل مؤثر در عدم پيشرفت آنها
شناسايي و رفع گردد .يکي از عواملي که ميتواند به طور بالقوه بر عملکرد تحصيلي تاثيرگذار باشد ،امروز و فردا
کردن در انجام تکاليف درسي يا تعلل ورزي در انجام تکاليف تحصيلي است (اکينسوال ،تال و تال7002 ،؛ مورفورد،
7009؛ کارمن و همکاران .)7032 ،تعلل ورزي پديده گسترده و شناخته شدهاي است که به عنوان تاخير عمدي در
فعاليتهايي که فرد قصد انجام آنها را دارد ،تعريف شده است ،عليرغم اين که فرد از نتايج پيامدهاي منفي آنها
آگاه است (کلينگسيک .)7031 ،تعلل ورزي تحصيلي به صورت تاخير غيرضروري در انجام تکاليفي که بايد انجام
شوند ،تعريف شده است (يانگ .)7030،اين تاخير اغلب در موضوعاتي مانند نوشتن تکاليف پايان ترم و مطالعه
براي امتحان همراه ميباشد (کاپان .)7030 ،تعلل ورزي تحصيلي به عنوان نوعي فرايند ضدانگيزشي عمل ميکند
که در آن اشخاص تصميم ميگيرند به سوي انجام کارها حرکت نکنند و تکاليف تحصيلي شان را به پايان نرسانند
(تان،کالسن ،وونگ و چونگ .)7009 ،پژوهش اوزر اوزن ،دمير و فراري ( )7009نشان ميدهد که  27درصد از
دانش آموزان تعلل ورزي تحصيلي بااليي دارند .بررسيها نشان دادهاند که تعلل ورزي نه تنها يک مشکل مديريت
زماني ،بلکه فرايند پيچيدهاي است که شامل مولفههاي هيجاني ،شناختي و رفتاري ميباشد (پوپاال7002 ،؛ في و
تانگني7000،؛ به نقل از حسيني و خير .)3199 ،پژوهشگران معتقدند که متغيرهاي مختلفي از جمله خودناتوان-
سازي (استيل ،)7002 ،رواننژندي (استيل ،)7002 ،ترس از شکست (الکساندر و اونويگبوزي؛  7002؛ اوزر اوزن،
دمير و فراري ،)7009 ،ترس از ارزيابي منفي و اضطراب (فريسچه ،يونگ و هيکسون7001 ،؛ آنوگبزيه)7009 ،
ميتواند بر تعلل ورزي تاثيرگذار باشد .همچنين يکي از مهمترين متغيرها در تببين علت تعلل ورزي خودتنظيمي
است ،بهطوري که بسياري از پژوهشها تعلل ورزي را نقص در خودتنظيمي يادگيرنده عنوان ميکنند (کاندمير،
7039؛ فراري7003 ،؛ ولترز7001 ،؛ هاول و واتسون7002 ،؛ فوس و بامستر7009 ،؛ هاول ،واتسون ،پاول ،بارو،
7006؛ دويت و شونبرگ  ،7007به نقل از روساريوو همکاران .)7009 ،بر طبق ديدگاه شناختي اجتماعي
خودتنظيمي تفکرات ،عواطف و رفتارهاي مورد استفاده براي به دست آوردن اهداف يادگيري ميباشد (زيمرمن،
 .)7000خودتنظيمي فرايندي فعال و سازنده است که بر طبق آن يادگيرنده يک سري از اهداف را براي يادگيري
خود در نظر ميگيرد و سپس تالش ميکند تا اين اهداف را کنترل و تنظيم کند و شناخت و انگيزش و رفتارش را
کنترل کند (شانک و زيمرمن .)3992،افرادي که نقص در خودتنظيمي دارند ،نميتوانند با توجه به معيارهايي که
براي خود در نظر گرفتهاند ،فرايندهاي شناختي ،رفتاري و عاطفي خود را تنظيم کنند .اگر چه تعاريف مختلفي از
خودتنظيمي در نظريههاي گوناگون وجود دارد ،اما بهطورکلي خودتنظيمي به عنوان شايستگي در کنترل و تنظيم
کردن يادگيري اشخاص با استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي تعريف شده است (پنتريچ  .)7009بر طبق
مدل پنتريچ و دي گروت ( )3990يادگيري خودتنظيمي شامل دو مقوله اصلي باورهاي انگيزشي و راهبردهاي
يادگيري خودتنظيمي است .مقوله باورهاي انگيزشي شامل خودکارآمدي ،ارزشگذاري تکليف و اضطراب امتحان
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ميباشد و مقوله ديگر آن راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي است که شامل راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي مي-
باشد .خودکارآمدي به صورت قضاوت افراد از تواناييهايشان براي سازماندهي و انجام يک سلسله کارهاي مورد
نياز در موقعيت مشخص تعريف شده است (پنتريچ و شانک .)7007 ،ارزش تکليف به اهداف و عقايد دانشآموز
درباره اهميت و عالقه به تکليف اشاره ميکند و مولفه سوم واکنشهاي عاطفي و هيجاني دانش آموزان هنگام
يک تکليف اشاره دارد که اضطراب امتحان ميتواند يکي از اين واکنشها باشد (پنتريچ و دي گروت.)3990 ،
نتايج تحقيق راکس و دان ( )7030نشان ميدهد که کاهش انگيزش دروني براي يادگيري و عدم خودتنظيمي
منجر به افزايش تعلل ورزي ميشود .در مطالعهاي که توسط کالسن ،کراوچک و راجاني ( )7009انجام شد ،نتايج
نشان داد که خودکارآمدي مهمترين پيشبينيکننده تمايل به تعلل ورزي تحصيلي است .تحليل همبستگي نشان
داد که تعلل ورزي رابطه معکوسي با ميانگين نمره تحصيلي ،خودکارآمدي تحصيلي ،خودنظم جويي و حرمت خود
کلي دارد .پژوهش فريسچه ،يونگ و هيکسون ( )7001نشان داد که تعلل ورزي تحصيلي با اضطراب عمومي،
اضطراب درباره نوشتن مقاله ،ناخوشايندي در نوشتن مقاله و نمرات پايين همبستگي دارد .پژوهش حسين چاري و
دهقاني ( )3192نشان داد که راهبردهاي خودتنظيمي به طور منفي و معنادار ،تعلل ورزي را پيشبيني ميکنند .در
مورد مولفه هاي راهبردهاي انگيزشي ،نيز نتايج بيانگر آن بود که خودکارآمدي ،ارزش دروني ،اضطراب امتحان و
راهبردهاي شناختي ،پيشبيني کننده منفي تعلل ورزي تحصيلي ميباشند .پژوهشهاي مختلف در ايران نشان
ميدهد که راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارتباط دارد (کجباف مولوي و شيرازي تهراني،
3197؛ محمد اميني3192 ،؛ رضايي و سيف3193 ،؛ سيف ،لطيفيان و بشاش3192 ،؛ سبحاني نژاد و عابدي،
 .)3192همچنين پژوهشها (بوفارد ،بوچارد و همکاران3991 ،؛ دمبو و اتن7000 ،؛ سالوارتو و همکاران7009 ،؛
استاگر و زيگلر )7002،نشان ميدهد که خودتنظيمي منجر به پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان ميشود .درباره
اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق ميتوان گفت که دوره متوسطه به لحاظ وضع زيستي و رواني و اجتماعي دوره
بسيار مهمي است و دورهاي است که آموزش عمومي را به آموزش عالي پيوند ميدهد .متأسفانه آمارهاي به دست
آمده از تحقيقات در مدارس کشور نشاندهنده آن است که افت تحصيلي به صورت مردودي و يا ترک تحصيل يا
به طور ديگر مقدار زيادي از منابع مالي و استعدادهاي انساني جامعه ما را تلف ميکند و آثار سوئي به جاي مي-
گذارد .عالوه بر اين اينکه انتخاب درس رياضي که (درس رياضي به دليل اهميت آن براي موفقيت در بسياري از
دروس و نيز روشن بودن مفاهيم مطرح در آن) مورد توجه بسياري از محققان در جهان قرار گرفته است (پنتريچ و
دي گروت  .)3990،با توجه به آنچه گفته شد ،هدف پژوهش حاضر پاسخ گويي به سواالت زير ميباشد:
 -3مناسبترين زير مقياس هاي متغير تعلل ورزي تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي به ترتيب براي
پيشرفت تحصيلي کدام است؟
 -7آيا بين ابعاد مختلف راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با ابعاد مختلف تعلل ورزي رابطه معناداري وجود دارد؟
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روش
جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان سال سوم دبيرستان رشته رياضي شهرستان شيراز بود که در سال تحصيلي
 3199مشغول به تحصيل بودند .نمونهگيري در اين پژوهش به صورت نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي بود .به
اين صورت که از هر کدام از چهار ناحيه مختلف آموزش و پرورش  7دبيرستان دخترانه و  7دبيرستان پسرانه (در
مجموع  36دبيرستان) به طور تصادفي انتخاب و از هر دبيرستان يک کالس سوم رياضي انتخاب شد (اکثر
دبيرستانها داراي يک کالس سال سوم رياضي بودند) .الزم به ذکر است که تعداد کل دبيرستانهايي که دانش
آموزان مقطع سوم متوسطه رشته رياضي در آن مشغول به تدريس بودند ،برابر با  619مدرسه بود .حجم نمونه
شامل  160نفر ( 369دانش آموز دختر و  393دانش آموز پسر) ،از دانش آموزان رشته رياضي سال سوم دبيرستان
هاي شهرستان شيراز بود .الزم به ذکر است که انتخاب حجم نمونه بر اساس جدول مورگان بود .ابزارهاي مورد
استفاده در اين پژوهش عبارتند از:
مقياس تعلل ورزي تحصيلي :اين مقياس توسط سولومون و راث بلوم در سال 3999ساخته شده و داراي 72
گويه است که سه مؤلفه را مورد بررسي قرار ميدهد .مؤلفه اول ،آماده شدن براي امتحانات است که  9گويه را
دربرميگيرد .مؤلفه دوم ،آماده شدن براي تکاليف است که شامل 33گويه ميباشد و مؤلفه سوم ،آماده شدن براي
مقالههاي پايانترم ميباشد که شامل  9گويه است .الزم به ذکر است که در اين پژوهش مؤلفه آماده شدن براي
مقاالت پايان ترم حذف گرديد زيرا در مورد دانش آموزان اين مؤلفه کارآيي نداشت.
پايايي مقياس تعلل ورزي تحصيلي از طريق آلفاي کرونباخ در مطالعه سولومون ( )3999انجام شد و ضريب 0/69
بدست داده است .در مورد روايي مقياس نيز سولومون ( ،)3999با استفاده از روايي همساني دروني ضريب 0/99
بدست آمده است .روايي مقياس تعلل ورزي در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگي نمره هر مؤلفه با کل
مقياس مورد محاسبه قرار گرفت .نتايج روايي مقياس تعلل ورزي در جدول 3ارائه شده است.
جدول  .۱همبستگي نمره هر مولفه با نمره کلي مقياس تعلل ورزي تحصيلي
7

مولفه ها

3

()3تعلل ورزي در امتحان

-

()7تعلل ورزي در تکليف

*0/32

-

()1نمره کل تعلل ورزي

*0/69

*0/61

1

-

*P<0/03

همانگونه که در جدول  3مالحظه ميشود ،ميزان همبستگي نمره مؤلفه تعلل ورزي در امتحان با نمره کل تعلل
ورزي  0/69است که در سطح  0/03معنادار است و همچنين همبستگي بين نمره مؤلفه تعلل ورزي در تکليف و
نمره کل تعلل ورزي  0/61ميباشد که آن هم در سطح  0/03معنادار است .همچنين پايايي مقياس تعلل ورزي از
طريق محاسبه آلفاي کرونباخ برابر با  0/91بدست آمد.
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مقياس راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري :توصيف مقياس :اين مقياس داراي دو زيرمقياس باورهاي
انگيزشي ( 79ماده) و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي ( 77ماده) ميباشد و مجموع مادههاي مقياس آن  96عدد
ميباشد و به وسيله پينتريچ و دي گروت ( )3990ساخته شده است .مقياس باورهاي انگيزشي شامل سه
زيرمقياس خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني و اضطراب امتحان ميباشد .مقياس يادگيري خودتنظيمي داراي دو
زير مقياس استفاده از راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي ميباشد.
بررسيهاي پنتريچ و دي گروت ( )3990براي تعيين پايايي و روايي پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي در يادگيري
نشان داد که ضريب پايايي کرونباخ براي عوامل سه گانه باورهاي انگيزشي ،يعني خودکارآمدي ،ارزش گذاري
دروني و اضطراب امتحان به ترتيب  0/92 ،0/99و  0/22و براي دو عامل مقياس راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي ،يعني راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي به ترتيب برابر  0/91و  0/29بود .پايايي اين آزمون را البرزي
و ساماني ( )3129از طريق روش بازآزمايي 0/26به دست آوردهاند .روايي اين آزمون را حسيني نسب (3129؛ به
نقل از کجباف و همکاران )3197،با استفاده از تحليل عامل بررسي کرد که نتابج به دست آمده از آلفاي کرونباخ
براي خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني ،اضطراب امتحان ،راهبردهاي شناختي و خودتنظيمي به ترتيب برابر
 0/69 ،0/22 ،0/93 ،0/69و  0/69بود .در پژوهش حاضر ميزان پايايي مقياس حاضر با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ برابر با  0/91به دست آمد.
پيشرفت تحصيلي :در اين پژوهش از نمره درس رياضي نوبت اول دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته
رياضي به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد .به اين صورت که پس از مراجعه به دبيرستانها براي هر
دانش آموزي که به عنوان نمونه در پژوهش انتخاب شد ،يک کد شناسايي داده شد و پس از تکميل پرسش نامه
نمره دانش آموزان با توجه به کد مورد نظر از دبيرستان مربوطه گرفته شد .سپس ميانگين و انحراف استاندارد هر
کالس محاسبه شد و نمره درس رياضي هر دانشآموز با توجه به کالسي که در آن بود ،تبديل به نمره  Zشد .به
اين دليل درس رياضي به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد که در پرسشنامه تعلل ورزي ،تعلل ورزي
در تکليف بيشتر در حوزه تکاليف رياضي مطرح شده است.
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يافتهها
در بخش يافتههاي پژوهش ابتدا به شاخصهاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش به
تفکيک جنسيت اشاره ميشود.
جدول  :2ميانگين و انحراف معيار گروهها در متغيرهاي مورد مطالعه
متغير
خودکارآمدي
ارزش گذاري
اضطراب امتحان
راهبردهاي شناختي
راهبردهاي خودتنظيمي
تعلل ورزي در امتحان
تعلل ورزي در تکاليف
نمره کل تعلل ورزي

گروهها
پسران

ميانگين
10/13

انحراف معيار
9/62

دختران

79/29

9/96

پسران

93/96

37/21

دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران
دختران
پسران

90/91
37/16
37/19
92/60
20/32
32/99
32/29
70/69
70/60
71/93
79/29
99/30

31/29
1/97
1/69
33/07
37/99
2/92
2/29
6/61
6/29
9/99
2/93
37/22

دختران

92/39

30/97

جدول  7نشان ميدهد که ميانگين خودکارآمدي در پسران  10/13و در دختران  79/29ميباشد .عالوه بر اين،
ميانگين راهبردهاي شناختي در پسران  92/60و در دختران 20/32ميباشد .نمره کل تعلل ورزي در پسران 99/30
و در دختران  92/39ميباشد .ميانگين و انحراف معيار ساير متغيرها در دو گروه پسران و دختران در جدول ارائه
شده است.
سوالهاي پژوهش
 -3مناسبترين زيرمقياسهاي متغير تعلل ورزي تحصيلي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي به ترتيب براي
پيشبيني پيشرفت تحصيلي کدام است؟ براي بررسي اين سوال از رگرسيون گام به گام استفاده شد.
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جدول  .۳رگرسيون گام به گام ابعاد راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و ابعاد تعلل ورزي تحصيلي بر
پيشرفت تحصيلي
متغير مالک

پيشرفت
تحصيلي

متغيرهاي پيش
بين

F

سطح
معني
داري

ضريب
رگرسيون
)(B

ضريب
استاندارد
)(β

t

مقدارR

مقدار
R2

سطح
معني
داري

گام اول :راهبرد
ارزش گذاري

29/37

0/003

0/029

0/126

2/699

0/397

0/319

0/003

گام دوم:
اضطراب
گام سوم:
خودتنظيمي
گام چهارم
خودکارآمدي
گام پنجم :تعلل
ورزي در
تکليف
گام ششم :تعلل
ورزي در
امتحان

19/22

0/003

-/333

-0/709

-9/701

0/397

0/329

0/003

13/61

0/003

0/063

0/39

1/227

0/730

0/709

0/003

76/07

0/003

0/013

0/39

7/211

0/772

0/739

0/002

77/97

0/003

-0/076

-0/37

-7/219

0/793

0/710

0/037

39/29

0/003

-0/079

-0/30

-7/099

0/720

0/712

0/019

32/27

0/003

0/039

0/37

7/039

0/729

0/799

0/099

گام هفتم:
راهبردهاي
شناختي

مدل رگرسيون گام به گام در جدول  1نشان داد که همه ابعاد راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و همچنين همه
ابعاد تعلل ورزي تحصيلي توانستند پيشرفت تحصيلي را پيشبيني کنند و در مجموع اين هفت مؤلفه قادر بودند که
حدود  72درصد از واريانس متغير پيشرفت تحصيلي را تبيين کنند .در اولين گام مولفه راهبرد ارزش گذاري به
تنهايي  0/319درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين کرد که پس از وارد شدن متغير دوم يعني اضطراب
مقدار تبيين به  0/329درصد افزايش يافت که در اينجا سهم مؤلفه اضطراب تنها تبيين کردن حدود  9درصد از
واريانس پيشرفت تحصيلي بود .در گام سوم که خودتنظيمي وارد مدل شد ،قدرت تبيين به  0/709درصد رسيد که
سهم خودتنظيمي در تبيين واريانس پيشرفت تحصيلي تنها حدود  1درصد واريانس آن بود و در گام چهارم با وارد
شدن خودکارآمدي قدرت تبيين به  0/739درصد افزايش پيدا کرد که اين مؤلفه تنها قادر به تبيين کردن  3درصد
از واريانس پيشرفت تحصيلي بود .در گام پنجم مولفه تعلل ورزي در تکليف وارد مدل شد که قدرت تبيين به 0/71
درصد رسيد .در گامهاي ششم و هفتم نيز به ترتيب مولفههاي تعلل ورزي در امتحان و راهبردهاي شناختي وارد
شد که به ترتيب سهم تبيين به  0/712و0/799درصد رسيد .همانگونه که مالحظه ميشود تمامي اثرات تبيين
متغيرهاي مورد نظر بر پيشرفت تحصيلي در سطح  0/03و  0/02معنادار است.
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 -7آيا بين ابعاد مختلف تعلل ورزي با ابعاد مختلف راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي رابطه
معناداري وجود دارد؟ براي بررسي اين سوال از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
جدول :4ضرايب همبستگي بين ابعاد مختلف تعلل ورزي تحصيلي با ابعاد مختلف راهبردهاي يادگيري
خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي
متغير

3

()3خودکارآمدي

3

7

1

()7ارزش گذاري

*0/96

3

()1اضطراب امتحان

*-0/79

*-0/72

3

9

2

()9راهبردهاي شناختي

*0/90

*0/26

*-0/17

3

()2راهبردهاي خودتنظيمي

*0/79

*0/17

*-0/79

*0/97

3

6

2

9

()6تعلل ورزي در امتحان

*-0/39

*-0/39

*0/71

*-0/32

*-0/39

3

()2تعلل ورزي در تکاليف
()9نمره کل تعلل ورزي

*-0/36
*-0/70

*-0/32
*-0/73

*0/39
*0/72

*-0/32
*-0/73

-0/02
*-0/31

*0/32
*0/69

3
*0/91

3

( )9پيشرفت تحصيلي

**0/33

*0/12

*-0/79

*0/12

*0/13

**-0/30

**-0/37

*-0/77

**P</02

*P</03

نتايج جدول  9نشان ميدهد که بين متغيرهاي خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني ،راهبردهاي شناختي و
راهبردهاي خودتنظيمي با مولفه هاي تعلل ورزي در امتحان و تعلل ورزي کل رابطه منفي و در سطح  0/03معنادار
است .همچنين بين مولفههاي خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني ،راهبردهاي شناختي با تعلل ورزي در تکاليف
رابطه معکوس و معنادار است ،يعني با افزايش راهبردهاي يادگيري در دانش آموزان تعلل ورزي تحصيلي کاهش
مييابد و بالعکس .عالوه بر اين ،بين مؤلفه اضطراب امتحان و مؤلفههاي تعلل ورزي در تکاليف ،تعلل ورزي
تحصيلي و تعلل ورزي تحصيلي کل رابطه مثبت و در سطح  0/03معنادار است .بين ابعاد تعلل ورزي تحصيلي و
مولفه اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي رابطه منفي و معنادار است .بين خودکارآمدي ،ارزش گذاري،
راهبردهاي شناختي و راهبردهاي خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معنادار است.
بحث و نتيجهگيري
هدف از اين پژوهش بررسي روابط بين تعلل ورزي ،راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي در دانش
آموزان بود .نتايج اين پژوهش نشان داد که همه ابعاد راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي شامل ارزش گذاري دروني
تکليف ،اضطراب امتحان ،راهبرد خودتنظيمي ،خودکارآمدي و راهبردهاي شناختي و همچنين همه ابعاد تعلل ورزي
تحصيلي شامل تعلل ورزي در تکليف و تعلل ورزي در امتحان قادر بودند که حدود  72درصد از واريانس متغير
پيشرفت تحصيلي را تبيين کنند .مناسبترين مدل در ميان ابعاد راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و ابعاد تعلل
ورزي تحصيلي مولفه ارزش گذاري دروني تکليف ميباشد .نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات پنتريچ و دي گروت
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( ،)3990دنيز ،تراس و آيدوگان ( ،)7009ولترز ( ،)7001هاول و واتسون ( ،)7002کالسن ،کراوچک و راجاني
( ،)7009استيل ( ،)7002آنوگبزيه ( ،)7009حسين چاري و دهقاني ( )3192و سيف و همکاران ( )3192همسو مي-
باشد .در تبيين اين مطلب ميتوان گفت که بر اساس نظريه خود -تعييني دسي و رايان ( ،)3992هر چه فرد براي
تکليف عالقه دروني داشته باشد ،انگيزه او دروني بوده و اين امر باعث ميشود فرد رضايت از انجام تکليف داشته
باشد که اين امر منجر به کاهش تعلل ورزي در شخص ميشود .اين مسئله را اينگونه ميتوان تبيين کرد که
دانش آموزاني که رياضي را براي رفع تکليف نميخوانند و از روشهايي براي لذت بردن از انجام تکاليف آن سود
ميجويند ،بهتر از ساير دانش آموزان قادرند مفاهيم رياضي را با يکديگر و نيز با مفاهيم دروس ديگر و آن چه از
قبل ميدانند ،پيوند دهند و بهتر ميتوانند با ديدي انتقادي به مفاهيم و روشهايي که به آنها آموخته ميشود،
بنگرند (سيف ،لطيفيان و بشاش .)3192 ،همچنين بر اساس پژوهش سنکال و همکاران ( ،)3992دانش آموزاني
که انگيزه دروني براي انجام دادن تکليف و ادامه دادن مطالعه دارند ،احتماال تعلل ورزي کمتري دارند ،در حالي که
دانش آموزاني که انگيزه بيروني براي انجام دادن تکاليف دارند ،تعلل ورزي بيشتري را گزارش ميکنند .به نظر
ميرسد افراد خودتنظيم داراي نوعي گرايش فطري پرداختن به تمايالت و به کار بردن توانايي در انجام کار،
جستجوکردن چالشهاي بهينه و تسلط يافتن بر آنها هستند که اين نوع ارزش دروني به طور خودانگيخته از
نيازهاي روانشناختي ،کنجکاوي و تالشهاي فطري براي رشد حاصل ميشود .وقتي افراد به طور دروني با انگيزه
ميشوند ،به خاطر عالقه ،احساس چالشي که فعاليت خاصي ايجاد ميکند و به خاطر لذتي که از آن ميبرند ،رفتار
ميکنند .اين رفتار به صورت خودانگيخته ،نه به دليل ابزاري (بيروني) روي ميدهد ،که اين عامل اساسي باعث
انجام به موقع کارها و فعاليتها ميشود (حسين چاري و دهقاني .)3192 ،نتايج ديگر به دست آمده نشان داد که
بين متغيرهاي خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني ،راهبردهاي شناختي ،راهبردهاي خودتنظيمي با مؤلفههاي تعلل
ورزي در امتحان و تعلل ورزي کل رابطه منفي و معنادار و بين مولفههاي خودکارآمدي ،ارزش گذاري دروني،
راهبردهاي شناختي با تعلل ورزي در تکاليف رابطه منفي و معنادار است ،يعني با افزايش راهبردهاي يادگيري در
دانش آموزان تعلل ورزي تحصيلي کاهش مييابد و بالعکس .عالوه بر اين ،بين مؤلفه اضطراب امتحان و مؤلفه
هاي تعلل ورزي در تکالي ف ،تعلل ورزي تحصيلي و تعلل ورزي تحصيلي کل رابطه مثبت و معنادار است .يعني
افراد تعللورز مقدار بااليي از اضطراب امتحان را تجربه ميکنند .نتايج اين يافته با نتايج پژوهشهاي فراري،
7003؛ ولترز7001 ،؛ هاول و واتسون7002 ،؛ فوس و بامستر7009 ،؛ هاول ،واتسون ،پاول ،بارو  ،7006کالسن،
کراوچک و راجاني ( ،)7009استيل ( ،)7002آنوگبزيه ( ،)7009حسين چاري و دهقاني ( )3192همسو ميباشد .در
تبيين اين مطلب ميتوان گفت که سولومون و راث بلوم ( )3999به اين نتيجه رسيدهاند که ترس از شکست در
امتحان که يک پاسخ اضطرابي است ،باعث ميشود که سطح اضطراب فرد باال رود و در نتيجه براي کاهش اين
اضطراب شخص دچار تعلل ورزي ميشود تا اضطرابش را به تأخير بيندازد .همچنين ترس از شکست و ترس از
ارزيابي يکي از نشانههاي کليدي تعلل ورزي تحصيلي ميباشد که ممکن است بين تعلل ورزي و اضطراب امتحان
رابطه برقرار کند .استيل ( )7002نشان ميدهد که نوروز گرايي خيلي شبيه به صفات اضطرابي و نگراني ميباشد،
کساني که اضطراب امتحان دارند به دليل نگراني زياد و استرس احتماال بايد نسبت به افراد ديگر تعلل ورزي
بيشتري را گزارش کنند .در خصوص رابطه بين خودکارآمدي و تعلل ورزي ميتوان گفت که در چارچوب نظريه
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خودکارآمدي بندورا عنوان ميشود که افراد با باورهاي قوي در مورد تواناييهاي خود در مقايسه با افرادي که در
مورد تواناييهاي خود ترديد دارند ،در انجام تکاليف کوشش و پافشاري بيشتري را نشان ميدهند و در نهايت
عملکرد آنها در تکليف بهتر است .افرادي که از خودکارآمدي کمتري براي انجام يک تکليف برخوردارند ،ممکن
است از انجام آن تکليف خودداري کنند و منجر به تعلل ورزي در آنها شود .اما افرادي که تواناييهاي خود را باور
دارند احتماالً در آن فعاليتها شرکت خواهند کرد .دانش آموزان کارآمد بيشتر از افرادي که به قابليتهاي خود
ترديد دارند ،از خود پشتکار و سختي نشان ميدهند (پنتريچ و شانک .)7007 ،در مورد رابطه بين ارزش گذاري
دروني تکليف و تعلل ورزي ميتوان اين گونه استدالل کرد که موقعي که يک مطلب جديد ياد گرفته ميشود ،اگر
انگيزه دروني و يادگيري عميق با هم صورت گيرند ،يادگيري موضوع به طور کامل اتفاق ميافتد و يادگيرنده مي-
تواند بر موضوع درس مسلط شود .بنابراين ،عالقه ،لذت ،خوشايندي و تمايل به موضوعات يادگيري ميتواند منجر
به افزايش مطالعه عميق و لذت بخش شود .موضوعاتي که به طور سطحي و بدون عالقه مطالعه ميشوند ،تعلل
ورزي بيشتري به همراه خواهند داشت .زيرا يادگيرنده نميتواند از يادگيري لذت ببرد ،زيرا تکليف آزاردهنده خواهد
بود .بنابراين ،دانش آموزاني که تعللورز ميباشند ،در طول يادگيري ،هيجانات ناخوشايند و بدون لذتي را تجربه
ميکنند (اورپن3999 ،؛ به نقل از دنيز ،تراس و آيدوگان  .)7009در مورد رابطه بين تعلل ورزي تحصيلي و
راهبردهاي خودتنظيمي اشاره شد که بسياري از پژوهشگران تعلل ورزي را نقص در خودتنظيمي ميدانند .اين
يافته را مطابق با مدل زيمرمن ( )3999ميتوان اينگونه تفسير کرد که افرادي که تعلل ورزي تحصيلي دارند،
نميتوانند به  6سؤال مطرح شده در مدل خودتنظيمي زيمرمن که شامل چرايي ،چگونگي ،مديريت زمان مطالعه،
توانايي بازبيني و اصالح مطالعه ،تنظيم محيط و کمک خواستن از ديگران پاسخ دهند و در واقع در اين موارد نقص
دارند و نميتوانند خود را تنظيم کنند .همچنين نتايج بدست آمده نشان داد بين متغيرهاي ارزش گذاري دروني،
راهبردهاي شناختي ،خودکارآمدي ،راهبردهاي خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي رابطه مستقيم و معنادار است .يعني
با افزايش اين متغيرها پيشرفت تحصيلي نيز افزايش مييابد و بين اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي رابطه
منفي و معنادار است ،يعني در واقع هر چه اضطراب امتحان در دانش آموزان باالتر ميرود ،پيشرفت تحصيلي نيز
کاهش مييابد .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي چيو و همکاران ( ،)7002پنتريچ و دي گروت (،)3990
داوسون و جاين ( ،)7009سالواتور و همکاران ( ،)7009کاالروت و همکاران ( ،)7009استاگر و زيگلر (،)7002
شانک و زيمرمن ( ،)3999رضايي و سيف ( ،)3199البرزي و سيف ( ،)3193سيف و همکاران ( ،)3192کجباف و
همکاران ( ،)3197محمد اميني ( ،)3129سبحاني نژاد و عابدي ( ،)3192همسو و در يک جهت ميباشد .در
خصوص تبيين رابطه بين ارزش گذاري دروني تکليف با پيشرفت تحصيلي ميتوان گفت که يادگيرندگاني که بر
اين باورند که مي توانند درس رياضي را با موفقيت پشت سر بگذارند و اين درس را جالب ،مفيد و ارزنده ميدانند و
هدف اصلي آنها در درس رياضي رسيدن به سطح تبحر و تسلط است ،بر نحوه يادگيري خود در اين درس نظارت
و کنترل بيشتري دارند و از راهبردهاي سطح باالتري براي مديريت يادگيري خود بهره ميجويند (سيف .)3192 ،از
طرف ديگر ،دانش آموزاني که سعي ميکنند که با جالب ،لذت بخش کردن و بازي گونه نمودن وظايف درس
رياضي ،خود را به انجام اين وظايف عالقمند نمايند ،بهتر از ديگران قادر به تنظيم تالش ،مدت زمان محيط
مطالعه و نيز فرايندهاي تنطيم و نظارت بر شناخت خود هستند .در خصوص رابطه بين راهبردهاي شناختي و
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پيشرفت تحصيلي ميتوان گفت که نتايج تحقيق پنتريچ و دي گروت ( )3990نشان ميدهد دانش آموزاني که از
نظر شناختي در تکاليف خود درگير ميشوند ،يعني ميکوشند از طريق سازماندهي مطالب و تمرين کردن به
يادگيري خود کمک کنند ،عملکردشان بهتر از دانش آموزاني است که تمايل به بهرهگيري از اين راهبردها ندارند.
تبيين ديگر موفقيت دانش آموزان در درس رياضي مربوط به مفهوم اسناد دانش آموزان از موفقيت و شکست
تحصيلي در نظريه واينر است .بر همين اساس ،دانش آموزان خودتنظيم ،موفقيت خود را به تالش و کوشش و نه
شانس و آساني تکليف نسبت ميدهند .شکست براي آن ها يک مشکل مقطعي و نه يک اتهام عليه توانايي است.
آنها در استفاده از راهبردهاي شناختي انعطاف پذير بوده و متناسب با تغيير تکليف به تغيير راهبرد ميپردازند.
عالوه بر اين ،هنگام انجام تکليف همواره به بازبيني عملکرد خود ميپردازند و بعد از انجام تکليف نيز به ارزيابي
عملکرد خود بر اساس اهداف تعيين شده اقدام ميکنند و همواره بسته به کسب موفقيت يا عدم موفقيت در رسيدن
به اهداف تعيين شده براي خود پاداش يا تنبيههايي در نظر ميگيرند (سبحاني نژاد .)3192 ،درباره رابطه بين خود
کارآمدي و پيشرفت تحصيلي ميتوان گفت که در چارچوب نظريه خودکار آمدي بندورا عنوان ميشود که افراد با
باورهاي قوي در مورد تواناييهاي خود در مقايسه با افرادي که در مورد تواناييهاي خود ترديد دارند در انجام
تکاليف کوشش و پافشاري بيشتري را نشان ميدهند و در نهايت عملکرد آنها در تکليف بهتر است (بندورا.)7003 ،
خودکارآمدي تعيين مي کند که فرد چه کاري را شروع کند ،چه مدت کاري را ادامه دهد و چه اميدي داشته باشد.
دانش آموزان خودتنظيم در يادگيري براي موفقيت ،بسياري از موارد را در برنامه درسي خود مالحظه ميکنند
(هرگنهان و السون7003 ،؛ به نقل از سبحاني نژاد و عابدي .)3192 ،همچنين افرادي که داراي خودکارآمدي مي-
باشند ،اصرار بيشتري در انجام دادن تکليف دارند و از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري استفاده ميکنند
که اين به نوبه خود منجر به پيشرفت تحصيلي آنها ميشود .افراد داراي خودکارآمدي باال برخالف افراد داري
خودکارآمدي پايين قادر به مقابله بهتر با موانع موجود در موقعيت امتحان هستند .آنها بيشتر تالش ميکنند تا بر
موانع مو جود در امتحان غلبه کنند .در مورد تبيين رابطه بين راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي ميتوان
گفت که دانش آموزاني که از راهبردهاي خودتنظيمي بيشتري استفاده ميکنند ،در هنگام تدريس معلم يا هنگام
مطالعه سعي ميکنند که همان موقع با معناکردن اطالعات ،ايجاد ارتباط منطقي با اطالعات قبل ،کنترل چگونگي
اين فرايند و ايجاد محيط يادگيري مناسب ،مطالب را ياد بگيرند و عملکرد تحصيلي خود را باال ببرند (کجباف و
همکاران .)3197 ،بسياري از دانش آموزاني که ميتوانند جنبههاي شناختي ،انگيزشي و رفتاري عملکرد خود را
تنظيم و کنترل کنند ،به عنوان يک يادگيرنده بسيار موفق بودهاند و اين نشان ميدهد که يادگيري خودتنظيمي
پيش بيني کننده پيشرفت تحصيلي ميباشد .راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي نه تنها به فرايند يادگيري در دانش
آموزان کمک ميکند ،بلکه فرصتهايي را براي آنها فراهم ميآورد تا به طور فعال فرايندهايي مانند اهداف ،خود
کنترلي ،خود ارزشيابي و خود انگيزشي را مديريت کنند و با رشد جهتگيري هدف خود در يادگيري ،انگيزه
يادگيري را در خود تقويت کنند (محمد اميني .)3192 ،تبيين ديگر اين مطلب آن است که دانش آموزاني که خود
تنظيمي دارند ،در هنگام مطالعه يا در مواقعي که معلم تدريس ميکنند ،سعي ميکنند که تا مطالب جديد را به آن
چه از قبل ميدانستند ،ارتباط دهند و بر فرايند و محيط يادگيري خود کنترل داشته باشند و بدين ترتيب پيشرفت
تحصيلي خود را باال ببرند (پنتريچ و دي گروت .)3990 ،در مورد رابطه اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي نيز
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ميتوان گفت که موقعيتهايي که فرد را در معرض ارزيابي قرار ميدهند و مستلزم حل مشکل يا مسئلهاي
هستند ،فرد را مضطرب ميکنند .بنابراين ،ميتوان دانش آموزي را که دچار اضطراب امتحان است ،به منزلۀ فردي
توصيف کرد که مواد درسي را ميداند ،اما شدت اضطراب وي مانع از آن ميشود که دانسته خود را در هنگام
امتحان مورد ارزيابي قرار دهد و در نتيجه انتظار ميرود که يک رابطۀ معکوس معنادار بين نمرههاي اضطرابي و
نمرههاي امتحاني وجود داشته باشد (دادستان .)3126،هنگامي که عملکرد ما مورد ارزيابي قرار ميگيرد ،احتمال
بروز واکنش هاي هيجاني از طرف ما وجود دارد .در هر مرحله از ارزيابي اگر احساس کنيم که آمادگي الزم را
نداشته و يا شک در توانايي هاي خود داشته باشيم و يا حتي تصور کنيم که نميتوانيم بهترين عملکرد خود را ارائه
دهيم ،در آن زمان احساس ناراحتي ،فشار عصبي و يا افسردگي خواهيم داشت و برعکس اطمينان به آمادگي يا
توانايي عملکرد خوب ،همراه با هيجانهاي مثبت مثل اعتماد به نفس ،غرور ،انبساط خاطر و احساس خودکارآمدي
است (موسوي ،حق شناس ،عليشاهي و نجمي .)3192 ،بهطور کلي ،افراد داراي اضطراب امتحان داراي سطوح
پاييني از خودکارآمدي ميباشند و احساس درماندگي و ناتواني ميکنند و قادر نيستند که رويدادهاي امتحان را
تحت کنترل و نظارت خود درآورند .همچنين اين افراد اعتقاد دارند که هر تالشي براي موفق شدن در امتحانات
محکوم به شکست است .در چنين شرايطي ،اگر تالشهاي اوليه آنها براي غلبه بر موانع و مشکالت امتحان غير
موثر باشند ،احتماال به سرعت تسليم ميشوند.
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